
Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. декември 2018 г. 

Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник" 

 Регламент (ЕС) 2018/1860 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 

година за използването на Шенгенската информационна система за целите на 
връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави 

 Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 
година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската 

информационна система (ШИС) в областта на граничните проверки, за изменение на 
Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген и за изменение и отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 

 Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета от 28 ноември 2018 

година за създаването, функционирането и използването на Шенгенската 
информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и 
съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, за изменение и отмяна на 
Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета и Решение 2010/261/ЕС на Комисията 

 Регламент (ЕС) 2018/1877 на Съвета от 26 ноември 2018 година относно финансовия 

регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие, и за отмяна на Регламент 
(ЕС) 2015/323 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1990 на Комисията от 11 декември 2018 година за 

изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета за 
изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на 
имуществените последици на регистрираните партньорства 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1935 на Комисията от 7 декември 2018 година за 

изготвяне на формулярите, посочени в Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета за 

изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с 
имуществения режим между съпрузи 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1937 на Комисията от 10 декември 2018 година за 

замяна на приложение X към Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни 
решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка 

 Регламент (ЕС) 2018/1971 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 

година за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните 
съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за 
изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009 
(Текст от значение за ЕИП) 

 Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 

г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) 
(Текст от значение за ЕИП) 

 Решение (EC) 2018/1961 на Комисията от 11 декември 2018 година за определяне на 

вътрешните правила по отношение на предоставянето на информация на субектите на 
данни и ограничаването на някои от техните права в контекста на обработването на 
лични данни за целите на дейностите по вътрешен одит 

 Решение (EC) 2018/1962 на Комисията от 11 декември 2018 година за определяне на 

вътрешни правила по отношение на обработването на лични данни от Европейската 
служба за борба с измамите (OLAF) във връзка с предоставянето на информация на 
субектите на данни и ограничаването на някои от техните права в съответствие с член 
25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета 

 Решение (ЕС) 2018/1996 на Комисията от 14 декември 2018 година за определяне на 

вътрешни правила относно предоставянето на информация на субектите на данни и 
ограничаването на някои от техните права в контекста на обработването на лични 
данни за целите на разследванията в областта на търговската политика и търговската 
защита 

 Решение (ОВППС) 2018/2010 на Съвета от 17 декември 2018 година в подкрепа на 
борбата с незаконното разпространение и трафика на малки оръжия и леки 
въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях и тяхното въздействие в Латинска Америка и 
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Карибския басейн в рамките на Стратегията на ЕС срещу незаконните огнестрелни 

оръжия, малки оръжия и леки въоръжения и боеприпаси за тях "Гарантиране на 
сигурността на оръжията и защитата на гражданите" 

 Решение (ОВППС) 2018/2011 на Съвета от 17 декември 2018 година в подкрепа на 
интегрирането на политики, програми и действия за равенство между половете в 

борбата с трафика и злоупотребата с малки оръжия, в съответствие с Програмата за 
жените, мира и сигурността 

Практика на Съда на ЕС в Люксембург 

 Решение на Съда по дело C-305/17 

Държавите членки не могат да налагат такса, с която се облага износът на електроенергия, 
произведена на тяхна територия 

 Решение на Съда по дело C-675/17 

Университетските дипломи от курсове, които отчасти са проведени едновременно, трябва да 
се признават автоматично във всички държави членки, ако са спазени минималните 
квалификационни изисквания, определени в правото на Съюза 

 Решение на Съда по дело C-385/17 

През минималния си годишен отпуск, гарантиран от правото на Съюза работникът има право 
на своето нормално възнаграждение, въпреки че в предходни периоди е работил на непълно 
работно време 

 Решение на Съда по съединени дела C-138/17P, C-146/17P, C-174/17P, C-222/17P 

Съдът отменя решения на Общия съд на Европейския съюз в частите им, в които Европейският 

съюз е осъден да заплати обезщетение за вреди поради разноските по банкова гаранция, 
платени от няколко предприятия в контекста на прекомерна продължителност на 
производството пред Общия съд на Европейския съюз 

 Решение на Съда по дело C-621/18 

Обединеното кралство може едностранно да оттегли нотификацията за намерението си да 
напусне Европейския съюз 

 Заключение на генералния адвокат по дело C-299/17 

Генералният адвокат Hogan: Съдът трябва да постанови, че не следва да се прилагат новите 
германски разпоредби, които забраняват на интернет търсачки да предоставят откъси от 
периодични издания без предварително разрешение от издателя 
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